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بشأن  السياسي ريو إعالن اعتماد تمالمؤتمر  نهاية فيو . نو تقني وخبراء، المدني والمجتمع المتحدة األمم منظومة
 ١.للصحة االجتماعية المحددات

 
 اإلقليمي، المستوى على هالتحليل القطري المستوى علىالبّينات  جمعلهذا المؤتمر العالمي تم  تحضيراً و   -٥

 مع مستفيضة مشاورات تيجر وأُ . العالمي المستوى على الالزمة اإلجراءات على اتفاق إلى التوصل بهدف وذلك
يضم  استشاري فريق تعيين تمو . األكاديمية واألوساط المدني والمجتمع المتحدة األمم وهيئات األعضاء الدول
 من البّينات معتوجُ . للمؤتمر التخطيط في العالمية الصحة منظمة دعمل وخبراء األعضاء الدول من ممثلين
 تحليل تم وقد اإلقليمية؛ المكاتبحالة يسرتها  دراساتُوجهت إلى إجراء  دعوة خالل من األعضاء الدولخبرات 
 اآلخرين الرئيسيين المصلحة وأصحاب األعضاء لدولبين ا إقليمية مشاورات ظمتنُ كما . دراسة حالة ٢٨ نتائج
ية التي يمكن بها للبلدان تنفيذ كيفال حول مناقشة ورقة وُاعدت. إقليمية وبلدانية اجتماعات ومناقشات خالل من

 األعضاء الدول مع المشاورات من جوالت عدة بعد وذلك ٢،للصحة االجتماعية المحدداتاإلجراءات بشأن 
وتضمنت . واألمانة األكاديمية واألوساط المدني والمجتمعاألخرى  المتحدة األمم وهيئات االستشاري والفريق

 .مساهمة ١٨٥ تلقتاإلنترنت  على ة عامةشاور تنظيم م عمليةال
 
من أجل  االجتماعيةفي إطار نهج خاص بالمحددات  للعمل أساسية مجاالتخمسة  المشاورات حددتو   -٦

التي تناولها  الخمسة المواضيعالمجاالت  هذه شكلتو  .التنمية وتعزيزاإلجحاف  من والحد الصحة تحسين
 باتباع نهج خاص ـاً عالميًا سياسي اً التزام السياسي اإلعالنويجسـد . المناقشة ورقة في عرضتواستُ  العالميالمؤتمر 

 خمسةال العمل مجاالتاإلجحاف في الصحة، كما أن اإلعالن يعتمد  من للحد للصحة االجتماعية لمحدداتبا
هذه  عملال مجاالتوتغطي . مجال منها كلفي  ووطنية عالمية إجراءات اتخاذ إلى مع الدعوة ولويةاأل ذات
 :التالية وانبالج

من تحسين تصريف شؤون الصحة والتنمية على المستوى الوطني. وينطوي حسن تصـريف  البد  (أ)
الشؤون فيما يتعلق بالمحددات االجتماعيـة علـى اتخـاذ القـرارات علـى نحـو يتسـم بالشـمول والشـفافية ويتـيح 
 إسماع صوت كافة الفئات والقطاعات المعنيـة، ووضـع السياسـات الفعالـة التـي تحقـق الحصـائل الواضـحة

والقابلة للقياس وتعزز المساءلة، واألهم مـن ذلـك أن تتسـم باإلنصـاف فيمـا يتعلـق بوضـعها ونتائجهـا علـى 
  حد سواء.

 أهميــة بالنســبة ةيشــاركتال العمليـاتوتكتســي . وتنفيــذها السياســات رسـم فــي المشــاركة تعزيــز يجـب  )ب(
 المجتمعـات تمكـينمن أجـل  سيماوال للصحة، االجتماعية المحدداتفيما يتعلق ب ةيفعالب لتصريف الشؤون

اإلجحـاف فـي  مـن تضـرراً  األكثراألشخاص  احتياجاتن اإلقرار بوضما المدني المجتمع مساهمة وتعزيز
  .الصحة

يلزم االستمرار في إعـادة توجيـه قطـاع الصـحة نحـو الحـد مـن اإلجحـاف فـي الصـحة. ومـن أجـل   (ج)
التمتـع بــأعلى مسـتوى مــن الصـحة يمكــن بلوغـه، وهــو حـق أساســي مـن الحقــوق المكفولـة لكــل إنسـان، مــن 
. الضروري إتاحـة الرعايـة الصـحية وخـدمات الصـحة العموميـة وتوافرهـا ومقبوليتهـا ويسـر تكلفتهـا وجودتهـا

 وينبغي لقطاع الصحة أن يعمل بعزم على الحد من اإلجحاف في الصحة.

                                                           
 ، الملحق.١١ق١٣٠م تانظر القرار      ١

٢    Closing the gap: policy into practice on social determinants of health – discussion paper for the World 

Conference on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization, 2011.                               
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 ناالـــدولي والتضـــامن التعــاونف. العـــالميعلــى المســـتوى والتعـــاون تصــريف الشـــؤون  زيـــتعز  ينبغــي  )د(
 تحديد في همم دورب األطراف المتعددة المنظماتوتضطلع . الناس جميعمهمان لتقاسم الفوائد بعدالة بين 

 المحــددات تنفيــذ اإلجــراءات بشــأن لــدعم الجيــدة الممارســات وتحديــد التوجيهيــة المبــادئ ضــيحوتو  القواعــد
 مراجعــة عــن فضــالً  التقنــي، والتعــاون الماليــة المــوارد علــى الحصــول أيضــاً  تســهل أن ينبغــيو . االجتماعيــة

  .استراتيجية عليهاورفاههم وٕادخال ما يلزم من تعديالت  الناس صحة تقوض لتيا السياسات والممارسات

 رسم لتوجيه مساءلةال آلياتومن الضروري وضع  .التقدم ورصد المساءلةالبد من تعزيز   )ه(
. المختلفة الوطنية السياقات االعتبار بعين هذه اآلليات أخذالبد أن تو  القطاعات جميع في السياسات

 األهمية بالغ أمر للتصدي لـهالمتخذة  جراءاتاإل اإلجحاف في الصحة وتأثير في االتجاهات رصدو 
الحصـائل  بين أن تسهل تحديد العالقات معلوماتال لنظم وينبغي. الشأن هذا يـف كبير تقدم تحقيقل

  .ت الشرائح االجتماعيةومتغيرا الصحية
  
 المتحدة األمم منظومة في األخرى والمنظمات العالمية الصحة منظمة السياسي ريو إعالنويحث أيضًا   -٧

 فياإلجراءات  من أجل تنفيذ األعضاء الدول مع والتعاون التنسيق على الدعوة إلى األخرى الدولية والمنظمات
 إضافية ومعارف اتقدر إلى  ستحتاج العالمية اإلجراءات هذه بأن االعتراف مع ولوية،األ ذات الخمسة مجاالتال

 والممارسات والمعايير القواعدوضع  أجل من األخرى األطراف المتعددة والمنظمات العالمية الصحة منظمة داخل
عملية  في االجتماعية المحددات نهجل بإيالء االعتبار الواجب يوصي السياسي اإلعالنومن ثم ف. وتبادلها الجيدة

 .نصه يؤيد قراراً  والستون الخامسة العالمية الصحة تعتمد جمعية أنبو  العالمية الصحة منظمةإصالح 
 

 المجـال فـي الغـبن حـاالت مـن الحـد بشـأن ١٤-٦٢ع ص ج القـرار تنفيذ في المحرز التقدم
  للصحة االجتماعية بالمحددات الخاص العمل خالل من الصحي

  
ـــالي  ملخـــصال يســـتجيب  -٨ ـــبالت ـــوارد للطل ـــدم عـــنوالمتمثـــل فـــي اإلبـــالغ  ١٤-٦٢ج ص ع القـــرار فـــي ال  التق

 .القرار تنفيذ في المحرز
 
 اإلجحاف في الصحة من الحد إلى الرامية اإلجراءات ٢٠٠٩ سنة األعضاء منذ الدول منالكثير  نفذتو   -٩
 المستويات جميع على األمانةمن  دعمما تقوم بذلك ب وغالباً  للصحة، االجتماعية المحددات على العمل خالل من

 العالميـة األزمـات ولكـن ،فـي الحـد مـن اإلجحـاف تقـدم إحـراز فـي البلـدان مـن قليـل عـددنجـح  وقـد. للمنظمـة الثالثة
 التزام تعزيز لىإ ملحة حاجةوهناك . األحيان من كثير في وتنامي اإلجحاف التحديات تفاقم في ساهمت المتالحقة

 فــيعلــى نحــو مــا تــم إقــراره  األزمــات، لهــذهللتصــدي  للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن هــاعملو  األعضــاء الــدول
 .العالمي المؤتمر

 
 عملهــا فــي األعضــاء الــدول لــدعم األنشــطة مــن العديــدب األمانــة قامــت ،الصــحة جمعيــةوبنــاًء علــى طلــب   -١٠
 :األنشطة هذهل لخصم أدناهيرد و . للصحة االجتماعية المحددات بشأن

 
 المنظمات مع األمانة تعاونت قدف. األطراف المتعدد النظام في الشريكة الوكاالت مع كثب عن العمل  -١١

 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامجو  العالمية الصحة منظمةوأصدرت . المتحدة األمم منظومة في األخرى
 األمانة مساهماتأهم  وشملت. ٢٠١٠ سنة في ١الحضرية المناطق في مشتركًا عن اإلنصاف في الصحة تقريراً 

                                                           

 العالميـة الصـحة منظمـة، جنيـف، عليهـا والتغلـب الحضـرية المنـاطق فـي الصـحية التفاوتات عن الكشف :الخفية المدن    ١
  .٢٠١٠ البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامجو
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 السارية غير ألمراضل من أجل التصدي للصحة االجتماعية المحددات على العمل أهمية على الضوء تسليط في
 يذال السارية غير األمراض ومكافحة الصحية الحياة أنماط بشأن األول العالمي الوزاري للمؤتمر المشترك التنظيم
 لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية التحضيري والعمل موسكو، إعالن عن أسفر
العالمي  لمؤتمرا وحضر. سياسي إعالنتمخض بدوره عن إصدار  يذوال ومكافحتها السارية غير األمراض من

 األمم صندوقو  اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج واليونيسيف الدولية العمل منظمة من المستوى رفيعو ممثلون
 منصةوضع  حالياً يجري و  ،معاً  بالعمل وتعهدوا ،األيدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم للسكان وبرنامج المتحدة

 القدرات وبناء البحوثو  الدعوةأنشطة  تنسيق بهدف للصحة االجتماعية المحددات بشأن المتحدة ألممل غير رسمية
 .األعضاء لدولا لفائدة المشتركة التقنية والمساعدة

 
 األمانة دمجت. للصحة االجتماعية المحدداتبشأن  لعملل ةولوياأل  إلعطاء المنظمة داخل القدرات تعزيز  -١٢
 الصحة منظمةويؤكد دليل . عملها في للصحة االجتماعية المحددات الثالثة لمنظمةا مستويات جميع على

 للصحة االجتماعية لمحدداتا معالجة ضرورة علىبشكل خاص  ١مع البلدان التعاون استراتيجياتبشأن العالمية 
 المحدداتبشأن  العملإبراز  حالياً ويتم . القضايا تلك على للعمل للدول توجيهية مبادئ ويقدم اإلنصاف، وقضايا

االعتالالت ذات  معارف شبكةاجتمعت و . مع البلدان لتعاونل ةاستراتيجي ٨٠ من أكثر في للصحة االجتماعية
 منبرنامجًا  ١٦ تضم داخلية شبكة وهي ،التابعة لمنظمة الصحة العالمية األولوية في مجال الصحة العمومية

 القلبية األمراضو  ،نسيةالم المدارية وأمراض المناطق ،الطفل وصحة السل،برامج  ذلك في بما( المنظمة برامج
برامج  في االجتماعية لمحدداتل نهج دمج أجل من )األخرى السارية غير واألمراض السكريداء و  الوعائية،

الصحة ضمن  في اإلنصاف قضاياو  للصحة االجتماعية المحدداتتم تحليل  شبكةهذه ال خالل منو  .منظمةال
 األخرى القطاعات مع العملمن أجل  برامجلل االستراتيجية الدخول نقاطتم تحديد و  موميةالع الصحية البرامجتلك 
ًا نهج العالمية الصحة لمنظمة األخرى البرامج مختلفومنذ ذلك الحين أدرجت . االجتماعية المحددات بشأن
 بشأن الصحة لقطاع العالمية االستراتيجيةاالستراتيجيات التي تتبعها، مثل  ضمن االجتماعية لمحدداتبا خاصاً 
المتعلق  الالحق اتسياسال وموجز السل دحر واستراتيجية ٢٠١٥٢-٢٠١١ الفترة في بفيروسه والعدوى األيدز

 .األولية الصحية الرعايةب رتبطفيما ي القطري الصعيد على المتكامل النهج هذا تنفيذ أيضاً  األمانة ودعمت ٣بها.
 
شاركت  ٢٠١٠ سنة في. السياسات جميع في الصحةدمج  نهج تنفيذ في األعضاء لدولل الدعم تقديم  -١٣

 ٤السياسات جميع في الصحةدمج  بشأن أديليد بيان إصدار في سترالياأ جنوب وحكومة العالمية الصحة منظمة
 في الصحةكان نهج دمج و . اإلنصاف أساس على النهج هذا وتعزيزوضع  كيفية حول موجزةنصائح  قدموالذي ي
 صياغةحول  ياً حالالسائد  التفكيرمما يجسد  ،خبراءالو  األعضاء الدول مع مشاوراتثمرة  السياسات جميع

 لتزاماتالاويّسرت األمانة . اإلنصاف في الصحة تحسين في السياسات وراسمي القادة إشراك بلوسُ  السياسات
 الصحة في اإلنصافو  الصحة تحسينل القطاعات متعددال نهجالو  سياساتال جميع في الصحةنهج دمج  من كلب

 التركيزب أوروبا شرق جنوب دول من الصحة وزراء وتعهد. قدرتها على الحشد واستخدام الدعوة خالل منوذلك 
 البوسنة لوكا، بانيا( الصحة وزراءل الثالث منتدىال في السياسات كل إطار في الصحة في اإلنصاف على

                                                           

١    WHO Country Cooperation Strategies Guide. Geneva, World Health Organization, 2010.  
  .١٤-٦٤ج ص عالقرار     ٢
٣    WHO, Stop TB Partnership. The Stop TB Strategy: building on and enhancing DOTS to meet the TB-related 

Millennium Development Goals, 2006. Geneva, World Health Organization, 2010.                                                          
 نهـــج نحـــو: السياســـات جميـــع فـــي الصـــحة دمـــج بشـــأن أديليـــد بيـــانمنظمـــة الصـــحة العالميـــة/ حكومـــة جنـــوب أســـتراليا.     ٤

 أديليـــد،. تقريــر مـــن االجتمـــاع الــدولي بشـــأن دمــج الصـــحة فـــي جميــع السياســـات، والعافيـــة الصـــحة شــؤون لتصـــريف مشــترك
  .٢٠١٠، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٠
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في  الصحة لوزراء التاسع االجتماع في الصحة وزراءوتعهد  ١،)٢٠١١ أكتوبرتشرين األول/  ١٤و ١٣ والهرسك،
 ٢٨ سليمان، جزر هونيارا،( الصحة لتحسين القطاعات ةمتعددإجراءات  اعتمادب الهادئ المحيط جزر بلدان

 كوبي،( والصحة بالعمران الحضري المعني العالمي المنتدى فيو ). ٢٠١١ ويوليتموز/  ١ - ويونيحزيران/ 
 نداءب البلديات رؤساءات و الحكوم من قادة ٣٠٠التزم أكثر من  )٢٠١٠ نوفمبرتشرين الثاني/  ١٧-١٥ اليابان،
ودشنت األمانة موقع . الحضرية المناطق في على التصدي لإلجحاف في الصحة العمل أجل من كوبي

تعزيز و  اتالتوجيه ممارسين لتقديم جماعةهو عبارة عن و  ٢االجتماعية للصحة""اإلجراءات الخاصة بالمحددات 
 المحدداتمعالجة  خالل من الصحة في اإلنصاف تحسين إلى الرامي في مجال العمل الخبرات وتبادل النقاش

 االجتماعية حمايةالو  والنقل والتعليم السكنبشأن  سياسات مواجز أيضاً  األمانة ونشرت. للصحة االجتماعية
 تبرز أو  المحتملة التعاون مجاالت توحدد األخرى القطاعات برامج فهمبخصوص  والمياه، أتاحت إرشادات

 .األخرى القطاعات أهداف تحقيقفي العمل على  االجتماعية لمحدداتا نهجأن يتيحها  يمكن التي مساهمةال
  

 الصـــحي المرصـــديتـــيح . والتقيـــيم القيـــاس فـــي مجـــالي الجهـــودلتعزيـــز  األعضـــاء لـــدولل الـــدعم تقـــديم  -١٤
 البيانـــاتحصـــول علـــى لل ُســـبًال أفضـــل التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ٤اإلقليميـــة الصـــحية والمراصـــد ٣العـــالمي
اإلجحـاف فـي  عـن إقليميـة تقـاريرإصدار  تمو . اإلنصاف مؤشرات ذلك في بما ،علمياً  السليمة والمعلومات القطرية
 المتعـددة واإلجـراءات اإلجحـاف فـي الصـحة علـى الضـوء تسـلط، والصـحة العمران الحضـري عن وتقارير الصحة

 فـي إتاحة البّينات الدالة على التفـاوت تحسين أجل من ٥تفاعلية أطالس وُوضعت. التي يمكن القيام بها القطاعات
لهـــذا  الهيكليـــة والمحـــددات الرعايـــة نوعيـــة عـــن بيانـــات ذلـــك فـــي بمـــا ،يهـــاعل الحصـــولســـبل و  الصـــحي النظـــام أداء

 الصـحية الـنظم إجـراءات ألمثلـة اإلنترنـت شـبكة علـى مـوردكما اسُتحدث . أوروبا في والمناطق البلدان بينالتفاوت 
 المــدن، فــيوالســتباق معالجــة اإلجحــاف فــي الصــحة  ٦.أوروبــا فــي اجتماعيــاً بشــأن اإلجحــاف فــي الصــحة المحــددة 

مــن أجــل وضــع أداة التقيــيم واالســتجابة فيمــا يخــص  انبلــد ١٠ مــن مدينــة ١٧ فــي الســلطات مــع األمانــة تعاونــت
وتشــجع هــذه  ٧عليهــا. األخيــرة اللمســات ووضــعهــذه األداة  واختبــار اإلنصــاف فــي الصــحة فــي المنــاطق الحضــرية

 كوذلـــ ،الجغرافيــة والمنطقــة االقتصـــادية االجتماعيــة الفئــة حســـب مصــنفةوال المتاحــة البيانـــات اســتخدام لــىع األداة
  .اإلجحاف في الصحة من لحدل التدخالت وتصميم لسياساتلتيسير رسم ا

  
  
  
  
     

                                                           

١      The Banja Luka Pledge, see http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/152471/e95832.pdf  تـم)
  ).٢٠١٢ شباط/ فبراير ٢٤االطالع في 

  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤(تم االطالع في  /http://www.actionsdh.orgانظر     ٢
٣    http://www.who.int/gho/about/en/index.html  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤(تم االطالع في.(  
  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤(تم االطالع في  /http://www.who.int/gho/enالروابط متاحة على الموقع     ٤
ـــــــــم  http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/equity-in-health/interactive-atlasesانظـــــــــر     ٥ (ت

  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤االطالع في 
  .http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/equity-in-health/web-based-resourceانظر     ٦
٧    Urban HEART: Urban Health Equity Assessment and Response Tool. Kobe, WHO Centre for Health 

Development, 2010.                                                                                                                               
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 حـول المعرفـةاألمانـة  تأثر  قدل. اإلنصاف في الصحة لتحسين الفعالة والتدخالت السياسات بحوث دعم  -١٥
 مـن للصـحة االجتماعيـة المحـددات الصـحة بفضـل معالجـة في اإلنصاف تحسن التي الفعالة والتدخالت سياساتال

 ١.واسع نطاق على هاونشر  المنشورات من إعداد العديد خالل
 
اإلجحـاف  مـن والحد للصحة االجتماعية المحددات لمعالجة العالمية تصريف الشؤون آليات أداء تقييم  -١٦

 فـي بمـا الخارجيـة، والسياسـة العالميـة الصـحةعـن  العـام لألمـين تقريـراً  األمانـة أعـدت ٢٠١٠ سنة في. في الصحة
 التقريربـ التقدير مععلمًا  ٦٥/٩٥ القرار في المتحدة لألمم العامة الجمعية وأحاطت ٢تصريف الشؤون. آليات ذلك

 المكتـب اعتمـد ٢٠١٠ سـنة فـيو . اإلقليميـةتصـريف الشـؤون  آليـات علـى اإلقليميـة المكاتـب ركزت وقد. وتوصياته
 القــرار فــي ، وذلــكاألفريقــي اإلقلــيم فــي للصــحة الرئيســية المحــددات لمعالجــة إقليميــة اســتراتيجية ألفريقيــا اإلقليمــي

AFR/RC60/R1 .واإلجحاف في  الصحية للفجوة إقليمي ستعراضتكليفًا بإجراء ا ألوروبا اإلقليمي المكتب وأصدر
 ةمرحلـال فـيو . الجديـدة اإلقليميـة الصحية ةالسياس الالزمة لدعم معلوماتال إتاحة أجل من ٢٠١٠ سنة في الصحة
 العوائــق حيــث حــدد ألوروبــي،اإلقلــيم ا أنحــاء جميــع فــي اإلجحــاف فــي الصــحة مســتويات قــّيم االســتعراض األولــى
 السياســــة واسترشــــدت ٢٠١٠.٣ األول/ ديســــمبر كــــانون فــــي مرحلــــي تقريــــر شــــرونُ  ،امنهــــ للحــــد الســــانحة صوالفــــر 

"، بالبّينـات المسـتمدة مـن تلـك العمليـة وهـذه السياسـة تركـز علـى الحـد ٢٠٢٠"الصـحة  - للصحة الجديدة األوروبية
  ٤.اإلقليم يف واً ضع ةدول ٥٣ فيمن اإلجحاف في الصحة 

    
  من جمعية الصحةاإلجراء المطلوب 

  
  .١١ق١٣٠م تجمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد القرار الموصى به من المجلس التنفيذي في القرار   -١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

شــباط/ فبرايــر  ٢٤(تــم االطــالع فــي  www.who.int/social_determinantsعلــى موقــع منظمــة الصــحة العالميــة  متاحــة    ١
٢٠١٢.(  

  .A/65/399الوثيقة     ٢
٣    European Social Determinants and Health Divide Review. Interim first report on social determinants of 

health and the health divide in the WHO European Region – executive summary. Copenhagen, WHO Regional 
Office for Europe, 2010.                                                                                                                         

  .EUR/RC61/9الوثيقة     ٤
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  الملحق
  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من

  
  

حصيلة المـؤتمر العـالمي المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة (ريـو دي جـانيرو، البرازيـل،   القرار     -١
  )٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢بالميزانية البرمجية  الصلة  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٢-٧و ١-٧النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١٠و ٧الغرض االستراتيجي:  
  ٥-١٠و ٣-٧و    

  المنظمة؟كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد 
ســوف يســاهم هــذا القــرار فــي تحقيــق النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة والمــذكورة أعــاله مــن خــالل مطالبــة 
األمانة بتعزيز العمـل بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة، علـى النحـو المبـين فـي إعـالن ريـو السياسـي بشـأن 

  ).٢٠١١المحددات االجتماعية للصحة (
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في القرار؟ (نعم/ ال)  

 ال

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية  البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٢الفترة  تشمل( ست سنوات  )١(
دوالر مليــون  ١٠‚٩٠مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٣٣‚٦٠اإلجمــالي:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٢٢‚٧٠أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة المقدرة للثنائية   (ب)

 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

؛ تكـاليف مليـون دوالر أمريكـي ٣‚٦٠دوالر أمريكي (تكاليف المـوظفين:  ماليين ٨: اإلجمالي
  دوالر أمريكي) مليون ٤‚٤٠األنشطة: 
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

دوالر أمريكـي؛  مليـون ٣‚٧٠مليون دوالر أمريكي؛ المكاتـب اإلقليميـة:  ١‚٣٠: المقر الرئيسي
  ماليين دوالر أمريكي ٣المكاتب الُقطرية: 

-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  ماليين دوالر أمريكي ٨
  إلى المالك الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة   (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
المهـارات الالزمـة  (مجموعـات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة -الموظفين المتفرغين 

  ضاء.حسب االقت
علــــى  ٤خ ع برتبــــة ) وســــتة مــــوظفين٤(ف ٤لتنفيـــذ هــــذا القــــرار ســــيلزم ســــتة مــــوظفين برتبــــة م
  ) في المقر الرئيسي.٤(ف ٤المستوى الُقطري واإلقليمي، وموظف واحد برتة م

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
كانـت اإلجابـة "ال" يرجـى تحديـد ثغـرات التمويـل وكيفيـة تعبئـة المـوارد (مـع بيـان تفاصـيل مصــدر  إذا

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
ماليــــين دوالر أمريكــــي؛ مصــــدر (مصــــادر) التمويــــل: المســــاهمات الطوعيــــة مــــن البلــــدان والجهــــات  ٨

  طراف.المانحة من القطاع الخاص والمنظمات المتعددة األ
  
  
  

=     =     =  


